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Historia 

ES especulacions modernei sobre l'origen del blat es fonamenten I-r en tres importants teories. La de Percival (1921). basada en dades 
sistemhtiquei; les conclusions de Vavilof (1926). deduides de la dia- 

tribució geogrhfica,. en que es demostra que el blat i les altres plantes 
cultivables tenen centres definits de diversitat ; i per últim, la ben 

fonam-ntada teoria de Winge (1927) sobre l'origen de. les series poli- 
ploides que, aplicada al blat, dóna una explicació experimental molt 
I6gica sobre el seu origen i esta d'acord amb la teoria de Percival, car 
suposa que el blat uulgare de 42 cromosomes és un hibrid originat pel 
creuament de I'Aegilops amb un dels blats de 28 cromocomes de la 
serie Emmer, i que també cal admetre un origen hibrid prr a les es- 
pecies de 28 cromosomes, que són molt més variablrs que les de 
14 cromosomes de les quals procedeixen. 

Després dels treballs citolbgics de Sakamura i Kihara s'han fet 

progressos considerables en la genetica dels creuaments del* blats 
i dels d'aquests amb rAegilops. Aquests treballs permeteren fixar la 
constitució cromos6mica dels blats i descobrir les peculiaritats citolo- 
giques dels hibrids explicant per que es poden creuar facilment en 
totes direccions els blats d'un rnateix nombre. de cromosomrs, que 
donen sempre productes fertils. i la causa que fa que siguin esterils 



o parcialment fertils si difereixen en aquest asprcte. Aixb s'ha vist 
que és aixi, perqu& el mecanisme de la meiosi implica necessariament 
l'existencia de series cromosbmiques .homblopes superposables pei 

-tal que la reducció es pugui complir; ja que d'altra manera la asimetria 
dels aparells cromosbmics, impossibjlitant la síndisi, formaria univa- 
lents que en I'anafase heterotípica donarien lloc a aberracions i conse- 
cutivament a la Formació de gamets anormals, desequilibrats cromo- 
sbmicament, amb la consegüent esterilitat zigbtica. 

Malgrat d'aquests inconvenients, en -1s híbrids intergenerics Aegi- 
lops x Triticum es poden produir descendents fertils; la fertilitrrt e n  
aqueits casos sempre esta, pero, condicionada a una d;plicació de 
cromosomes dels productes (tetraploidia), . duplicació que estableix la 
simetria que comporta I'equilibri cromosbmic d'on ve el naixement 
de noves zspecies. Es així com Tscherrnak, Blaringuen. ~ercival  i altres 
investigadors hari obtingut noves especies, algunes de les quals com 
I'Aegilotricurn de Tschetmak es va estibilitzant finsal punt de poder- 
lo hfbridar amh els blats. 

Els estudis citolbgics tenen un interes ben justificat i especialment 
els dels hibrids, perque. a més d'aclarirels mecanismes íntimsde la 
fertilitat. obren nous camins a l a  invzstigació de les afinitats cromo- 
sbmiques en la meiosi mitjancant les quals és possible copsar analíti- 

. ~ cament la filogena de les especies qui  permetra en un esdevenidor pro. 
xim nov-s possibilitats de la síntesi artificial. Ens interessa remarcar 
les dificultats actuals que presenta el problema, puix quz les afinitats 
deduides perl'alosíndesi o aparellament dels cromosomes de diferents 
pares, que moltzs vegades s'emmascara i confon amb I'autosíndesi 
O aparellament de cromosomes d'un mateix pare entre si. impossibi- 
liten encara una analisi citolbglca perfecta de les constitucions cro- 
mosbmisues ancestrals. 

Es per-aquzst motiu que creiem que cal realitzar encara nombro- 
ses recerques fins arribar a copsar la veritable significació de la síndesi 
que al nostre entendre pot variar i fins i tot es pot anullar d'una in- 
vestigació a l'altra si no es para compte a fer les experieñcies sota con- 
dicions uniformes de cultiu que eiiminin totes les interferencies del 
complex ambiental sobre la sinapsi. Presta suport a aquesta suposició 
l'observació d r  Percivil (1930).quan tracta de les causes de la fertilitat 
consecutiva a la tetraploidia de1 seu híbrid Aegilops ooata x Trificum 
durum en que fa remarcar la coincidencia que les espigues fecundes 
siguin precisament les d e  canyes curtes i debils procedents de plantes 
de vegetació pertorbada. 
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Fig. 1-Espiga d'hibrid Ae{,ilops (lriirncinlis ?) 
x l'rilicrini i~iilgare. var. s~ilii?uni, la 
citologia del qual s'invertiga en aquert 
treball. 

Flg. 2.-Espiga d'un altre hibrid, Aegilops (ova- 
tn 7) x Trilicurn i~irlgore, var. snliriirrn, 
que resulta fhrtil (augmentada). 

Fig. 3.-Graos aillats de I'espiga de la figura 2 
(augmentats). 



En el present estudi tractem d'investigar les imatges citologiques 
de la moiosi d'un hibrid Aegilops x Triticuai uulgare, recollit en  cir- 
cumstAncies de  vegetació anormals, per excés de temperatura, manca 
d'humitat i composició excessivament guixosa del terreny, en una 
localitat on és  corrent la hibridació intergenerica espontinia i on hem 
trobat un híbrid amb una espiga fertil que contenia grans ben confor- 
mats; aquest fet comprovaria les presumpcions de  Percival i justifica 
Sinteres de la present Investigació. 

Material 

La planta hibrida e s~on t in i a  que zns e l  material fou 

recollida a les "ores d'una parce'la de blat ja segada,' al terme muni- 
cipal del poble de Móstoles de Madrid), el 26 de julio1 
del 1932. U rostoll estava dosproveit d'humitat, car era una terra 
dura i fortamknt guixoia: la temperatura de l'ambient era, a les 
cinc d e l a  tarda,  hora que es recollí la planta, de 32' C com a minim, 
so que vol dir que a últirnes hores dzl matí encara devia ésser més 
elevada. Per totes aquestes causes la planta era molt raquítica i es 
trobava constituida per una tija principal amb una espiga forca avan- 
cada (fig. 1 )  i tres fillols amb espigues més joves que constitueixen 
el material d'estudi. 

Els caricteri morfologics de l'híbrid acusen con1 a origen el creua- 

ment de I'Aegilops triuncialis ? x Triticum uulgare, var.. satiuum 8. 
Abona aquesta suposicló l'existencia d'una abundosa quantitat d'Aegi- 
loes triuncialis en el lloc on vivia, en que quasi rio hi ha A .  ouata. 
Pel que respecta al pare no hi h a c a p  dubte perqu.& el blat &e es 
cultiva a la zona esmentada és la varietat satiuurn de 42 cromosomes, 
fet per altra banda confirmat cromos~micament, puir que es tracta d'un 
hibnd pentaploide. En canvi, l'híbrid fertil (fig. 2) trobat en terrenys 
proxime, pero dintri del terme municipal de Getafe. presenta caricters 
morfol6gics que l'assimilen a un híbrid originat pel creuament del 

A .  ooafa ? x Triticum oulgare satiuum 8 ,  la qua¡ cosa pot ésser 
certa perque als voltants i en tots els indrits d'aquélla zona abundava 

1'Acgilops ouata. D'aquest híbrid no en poguérem recollir maferiai 
on realitzar l'estudi citolagic. Actualment, a 1'Escola Superior d'Agri- 
cultura, liem sembrat les llavors per tal d'estudiar-nz els productes. 
(Figura 3.) 
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La fixació del material I'aconseguírem mitjancant el fixador d'Hus- 
kins (1928). que és una modificació del de  Kihara. en la forma se- 
giient: dos minuts en Carnoy (6. 3, 1) i després vint-i-quatre hor-s 
en el liquid de Zenker al qual s'afegeix el 2 :O d'icid acetic, en subs- 
titució del Fleminng. 

Executhrem dos metodes de tinció: cl de  l'hematoxilina ferrica 
d'Heindenhain i el de Newton amb violeta de  genciana. El material 
fou inclos en parafina i obtinguérem blocs de trossos d'espiga que 
foren tallats frontalmznt amb el microtom, amb una espessor mai no 
inferior a 15 micres donada la grandhria de les c&'lules mares del 
gra de  pollen. 

Per a l'estudi citolbgic hem classificat les espigues en:  petita. 
mitjana i gran. 

Espiga petita.-Els fenomens més destacats d'aquesta espiga, 
molt iove. rn que gairebé encara no s'ha iniciat la meiosi. es poden 
resumir d'aquesta manera. Tan sols hi ha en els sacs poRínics cellules 

gonials en període de  multiplfcació; les poques anteres més avan- 

Fig. 4 

Vista parcial d'un sac pol'línic que conté cel'lules mares del pol.len amb el fenomen 
de citomixi. Vegeu la polarització dels nuclis picnbtics i la dispersió de granulacions 
crornitiquer al citoplasma de les c&l.lules veines. Observeu les c6l.lules de tapís, 

rnononucleades. 



qades mostren cellules en 21 Ilindar de  la meiosi. en  aquel1 moment 
que es constitueix=n els fins filaments de I'estat leptotene. Precisament 
en aquests elements - q u e  deuen tenir una labilitat especial. fins i tot 
per l'acció dels reactius fixadors- ?.'observen contraccions sinaptiques. 
amb altres fenomens de citomixi (figs. 4 i 5). L'anomalia observada 
denota que els efectes anormals del medi en que t s  desenvolupava 

Fig. 3 

Vista de tres sacs d'una antera tallada de biaix on trobem c&l.luler mares amb feno- 
mens de citomixi menys accentuats. Les cel.lules de tapir, a diferencia del cas de la 
figura 4, es troben en activa multiplicació nuclear isocronica (metaiases. anafaser 

i telafares). 

la planta han influ~t en el seu flsiologisme i fan suposar que el pas 
de  la cromatina dels nuclis al citoplasma de les c@llules veines. previa 
picnosi i polarització pariztal amb destrucció de membranes. té com 
a causa probable una acceleració dels processos meiotics no sincro- 
nitzats amb la multiplicació nuclear de les cellules de tapís que. cal 
suposar que a l'ensems que elements nodridors. possteixen una se- 
creció interna reguladora de la meiosi (Homedes. 1928). Sembla con- 
firmar aixo I'observació de  les cXiules d t  tapís dels sacs pollínics que 
inclouen ce8ules mares amb fenomens de  ci?omixi que són encara 
mononucleadts (fig. 4); en canvi. en altres sacs. en que els feno- 
mens són més discrets, es pot observar una multiplicació coincident 
de  les cellules de tapís (fig. 5). 

Espiga mitjana.-Es la més important perque els elements se- 
xuals presenten =n les anteres totes les fases de  la meiosi i la formació 
dels grens de poi4en. 
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Profase heterotipica.-Les c&llules gonials, una vegada realitzada 
I'última divisió. creixen durant algun temps preparant-se per a la .. . . 
meiosi. Observades al moment que aquesta s inicia constatem I'apa- 
rició d'un espirema constituit per filaments de leptotene excessiva- 
ment fins que es distribueixen a I'atzar per la cavitat nuclear. Aquests 
fils establzixen a vegades paral.lelismes accidentals que més endavant 

Fie. G 
Cel'lulec mares durant la profase heterotipica. Observeu, al costat de fines estruc- 
turer Icptoteniquer, d'altres filaments !mér gruixuts procedentr dc I'aparellarnent 

i la qualerc6ncia d'aquelles. 

poden ésser efectius. car podem veure dues classes de filaments; els 
uns fins i delicats. els altres rnés gruixuts que es constitueixen per la 
reunió parallela dels primers (figs. 6 i 7). La imatge nuclear, quan hi ha 
molts filaments dobles. sembla contenir menor nombre de filaments cro- 
matics. El nucleol més o menys esferic serva una gran afinitat per a 
I'hematoxilina femca. i la seva superfície sembla estar en connexió 
amb I'rspirema. A mesura que els filaments es contrauen i condensen 
fent-se curts i gruixuts, les linies d'unió de les estructures dobles es 
borren (fig. 7). A partir d'aquest moment s'observen fenomens de sini- 
sesi, la qual s'acusa més precoqment en unes cel.lules que no pas en al- 



tres en els fenomens de contracció siniptica són més discrets. Al 

final de la profase s'accentua més i més la contracció i condensació de 

1-espirema que termina per formar un cabdell sinizetic empapat amb 

un dens citoplasma, d=l  qual. una vegada dissolt el nucleol i desapa- 

reguda la membrana nuclear. emergeixen els cromosomes metafasics. 

I-ig i 

Unes altrer cel.lules mares en la profase, on destaquen bastant bé les estructurer 
dobles que es van condensant a mesura que avanca el procés meibtic. 

Metafase heterotipica.-Els cromosomes despresos del cabdsll 

sinizetic són en un 50 :U dels casos univalents. ben definits, diploides 

en nombre : en els altres 50 ".?. a més d'un petit nombre d'univalents. 

hi ha bivalents. tnvalents i associacions més complexes. Quan s'han 

pogut comptar amb precisió. el nombre de cromosomes era de 35. 
Un aspecte característic de les metafases és  la raresa de plaques 

equatorials clarament delimitades en que hi hagi gairebé reunits tots 

els cromosomes. 

En les cellules en  que solament hi ha  univalents, les metafases 
assoleixen un major grau de regulantat, ja que excepte un nombre 

variable d'univalents (compres entrr O i 14) que mamen prematura- 
ment als pols. els altres se situen estretament agrupats a l 'irea equa- 



torial on són inserits per les fibres del fus central que s'acaba de 
formar. Tots els cromosomes fugitius, com els metafasics. presenten, 
molt evident la partició eyacional .  (Vegeu la lamina de la pag. 540, 
números l .  10, 1 1  i 12.) 

Les cellules de l'altre tipus, que a més. d'univalents presenten 

bivalents i altres associacions complexes, ofereixen la maxima irre- 
gularitat en llurs mrtafases: Les agrupacions complexes, sempre es 

troben als pols de  la cellula, $0 que fa pensar q u e  la seva emigració' 
probablement s'ha realitzat abaus de  formar-se el fus: En la metafase 
trobem quasi sempre un nombre de bivalents telosindetics compres 
entre I i 5 i excepcionalment algun parasindetic en forma d'anells 
tancats, que adopten u n a  ~os i c ió  ben definida en l'area equatorial. 
inserits atelomíticament per les fibres del fus, per la qual cosa les 
estructures ofereixen una posició vertical típica. (Vegeu la lamina 
números 3, 4, 5 i 7.) 

En la metafase aiguns univalents resten agrupats formant un auell 
entorn dels bivalents telosindetics, fins a l'anáfase heterotípica. N o  
hem observat mai en aquest tipuc de  cellula l'escissió equacional dels 
cromosomes que teuen una forma cilindroide més o menys allargada. 

Interzssa fer remarcar que aigunes.celiuies presenten f&os tripo- 
lars i quadhpolars ; aquests últims ofereixen particularitats, tals com 
la de  tenir un f u s  amb 22 cromosomes corbat i rnés o menys adaptat 
a la  zona citoplasmica periferica. Una investigació detinguda d'a- 
quests cromosomcs mostra que són telosindetics complexos. Els hem ca- 
talogats de la manera següent : a un po], un agrupament trivalent unit 
mitjancant filaments . a  un altre trivalent semblant, que a la vegada 
estableix connexió amb dos univalents per mitja de filaments clara- 
ment visibles. Proximament al centrc, hi ha dos agrupaments triva- 
lents molt típics; els tres cromosomes s'uneixen per un extrem d e  
forma que  dos estan més apropats que el terc-r que esta una mica 
rargolat (fig. 8, a). L'altre pol presenta dues agrupacions unides sem- 
blantment a les del pol ja descrit. 

En total sembla que hi ha dues agrupacions complexes constitUidis 

cada una per 8 elements, una a cada i dues agrupacions de tdva- 
lents; en total, 22 cromosomes. 

Entre les fibres de  l'altre fus hi ha 12 cromosomes univalents 
que envolten un bivalent telosindetic inserit a la metafase; en total. 
13 cromosomes. En totes les metafases de fusos quadripolars trobem, 

salvades petites variacions, els cromosomes agrupats d'una manera 
remblaut. 



Les metafases bipolars, observades des d'un mateix punt de vista. 
presenten les agrupacions complexes de  8 elements als pols i les triva- 
lente en camí (fig. 8, a i b), que són les primrres a moure's; en canvi, 
a la metafase queden els univalents formant un anell a I'entorn deis 
bivalents telosind6tics (vegeu la lamina, números 3, 4, 5 i 7). 

Peques vegades, cap a un pol del, fus bipolar es forma un petit 
fus qur conté 8 cromosomes rnetafasics tan estretament units que 
semblen pertinyer a una agrupació complexa. Les cariocinesis tripolars 
correspondrien probablement a casos com el descrit, en els quals, 
pero, els fusos confluirien perque les agrupacions cromosomiques 
aberrants són més pr6ximes. E x ~ e ~ c i o n a l m e n t ; ~  en metafases del pri- 
mer tipus constituides per univalrnts hi pot haver un o bé dos biva- 
lents telosind6tics que marxen amb els univalents fugats i que com 
ells experimenten la partició equicional. 

Diversos aspectes dels trivalents ob~crvats Agrnpaments típics d'octovalcnts tal com 
en cel.lulea nlares on hi ha telosinapsi. s'observen "ais pols dalgunec c4l'lules. 

Dioisió hcterotípica.-En les metafases de les cellules amb univa- 
lents en nombre diploidr de  35, que hem vist que són les més regulars, 

hi ha un nombre de cromosomes compres entre O i 14 (el cas més 
corrent és el de 7) que marxen precipitadament als pols: els altrei 
són inserits a les fibres centrals del fus i verifiquen normalment la 
divisió equacional. Els cromosomes qur ja presenten la fissura equa- 
cional, en un primer temps s'estiren i llurs cromatides adopten la 
forma d'anells fins que se separen i marxen regularment als pols on 
e-. troben amb el?; univalents fugitius que acusen simultiniament la 
partició cromosomica (vegeu la lamina números 6, 3 14. 15 i 18). 

Aquest fenomen és un caricter eonstant en totes les c&llules 
d'aqurst tipus examinades, en les quals, pel fet de  no haver-hi biva- 
lents a reduir, la divisió equacional o homotípica sVavanFa i comenFa 
en la primera divisió en lloc de quedar reservada per a la segona. 
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El nombre mixim d'univalents aberrants trobats als pols o en 
cami. depen probablement. a més de les afinitats indinduals creua- 
des. de condicions citologiques accidental3 particulars. Per aixb, com 
a resultat d'aquesta reducció frustrada. si les condicions de medi són 
adecuades, hi ha la possible formació de plaques filles amb un nombre 
diploide de cromosomes. fet que hem pogut constatar en els recomptes 
d'algunes plaques, el contingut de les quals era de 35 unitats cromi- 
tiques. 

Fig. 9. - Aspectes de la metahse i de I'anafare de la segona divirió. 
Fig. 10.-Aspecte de les l~lrarli~s constituides per un nombre variable de c+l'lules de 

dimensions i contingut cromitic distint. 

En I'altre tipus de celiules en que les metafases presenten univa- 
lents i bivalents. a més de les estructures complexes prematurament 
desplaqades als pols. el bivalents telosindetics en nombre de I a 5 
se separen normalment i els cromosomes van als pols respectius. Els 
altres cromosomes unival:nts. situats en la metafase a I'entorn dels 
bivalents. es mouen aberrantment més tard en efzctuar-se la reduc- 
ció. Aquest retard és significatiu. puix que manifesta afinitats indivi- 
duals deaquests cromosomes amb els components bivalents que su- 
men un total de 13 unitats antagoniques de les superaberrants ja se- 
parades. Per aixo som de I'opinió que les unitats del complement de  
cromosomes materns Aegilops, més 7 o 8 de Triticum, són les que 
primer es rnouen molt irregularment (agrupacions telosindetiques com- 



plexes), en  canvi la resta del complement patern constitui't per univa- 
lents i bivalents telosindetics ho fa rnés tard; els univalents marxen 

desordenadament, pero s'esperen fins que els bivalznts telosindetics. 
inicien la reducció. Alguns univalents es desplacen del fus i queden 
ai'llats en el citoplasma. 

Un aspecte característic de: l'anafase heterotipica e n  aquests ca- 
sos és la manca de fissura equacional de tots els cromosomes aber- 
rants, fet que, com veurzm rnés tard, té una repercussió en la divisió 
hornotipica per la dificultat que oposen aitals cromosomes a dividir-se, 
determinant aberracions. En canvi, els univalents procedents o no de  la 
reducció es comporten de distinta manera perque ja durant l'estira- 
ment anafisic els primers presenten clarament la fissura equacionai, 
que és  ben patent en tots en arribar als pols. . . 

1ntercinesi.-En la telofase de la divisió heterotípica els cromoso- 
mes s'agrupen, segons els casos, en dos o més nuclis vesiculosos on els 
cromosomes es vacuolitzen passant per una pausa intercinetica un 
xic Ilarga. Les ttlofases del primer tipus, constituldes per univalents, 
'generalment presenten dos nuclis quasi sempre bastant regulars. i po- 
ques vegades algun micronucli, producte d'univalents perduts en el 
citoplasma ; el contingut cromosomic dels nuclis sol ésser bastant igual 
En canvi, en les telofases del segofi tipus procedents de metafases amb 
bivalents, la cosaconent  és que els nuclis siguin irremlars (productz 
d e  fusions) i múltiples, de distintes grandiries i d e  contingut cromatic 
molt variable. 

En els casos en que s'ha format un fus bipolar, la cel.lula mate del 

palien queda dividida en dos (per un septe cel.lular) o bé en tres. qua- 
tre, etc., segons que es tracti de fusos tri o quadnpolars; etc. Quan hi 
ha nuclis molt petits i separats dels principals es produeix la separació 
amb una petita quantitat de  citoplasma. 

Dioisió hornotípica.-En aquesta divisió, segons el tipus,a que cor- 
respongui la divisió previa. el comportament dels cromosokes en la 
metafase sera distint. @an no hi h a  cromosomes univalents, perque 
la divisió hornotipica s'ha realitzat al temps.de l ' he t e r~ t í~ i ca ,  Izs cro- 
matides s'agrupzn irregularment sobre el fus i presenten un estat 
qualescent que dificulta el seu moviment, per la qual cosa avorta 
sovint'la divisió. En canvi, quan hi ha cromosomes univalents es 
formen metafases rnés regulars constituldes per cromosomes curts i 
gruixuts de diversa qualescencia i en nombre variable. Les irregula- 
ritats rnés freqüents provenen de l'existencia de nuclis residuals d'escis 
nombre de cromosomes que queden aillats en ple citoplasma. A més, 
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el movimtnt dels cromosomes en I'anafase és certament irregular 
perqu& solament un nombre variable separa normalment les croma- 
tides, mentre que els altres. dtgut a I'estat de qualescencia en  que es 
troben. es rttarden a la metafase i llavors la seva partició ofereix 
serioses dificultats. A vegades es poden dividir. per& d'altres, davant 
la impossibilitat de fer-ho. se separen aberrantment. per la qual cosa 
en  casos extrems pot avortar la divisió (fig. 9). 

En alguns casos s'han vist díades cel.lulars. amb una cellula que 
presentava dos fusos i un tercer molt petit procedent d'un micronucli 
residual. 

Fiq. I I  

Grani de pol.len de diferents grandiriee 

Per raó de totes aquestes irregularitats. les tetrades de quatre c.4- 
lules iguals són excepcionals; més freqüentment són tetrades múlti- 
ples arnb cellules molt desiguals; n'hi ha d'altres de trts i de dues 
c;llules (fig. 10). El complement de  cromosomos de cada cellula és  
molt variable. excepte en les fetrades de dues c+llules. en les quals. 
per haver avortat la segona divisió. dtuen ésser freqüents els casos 
de diploidia. 

També hi solen haver en aqutstes c&llules micronuclis, alguns 
dels quals es  poden independitzar. La divisió de les c;l.lule~ de la 
tetrada es troba debilitada. ja que hi ha tetrades en les quals la sepa. 
ració de les c&Uules es retarda, o no s'arriba a verificar. En alguns 
nuclis residuals passa que. tot i que poden iniciar la divisió, general- 
ment aquesta no hi reix. 

Les anteres ia madures contenen grans de poUen de  molt diverses 



grandi r i~s ;  és freqüent trobar grans nans, al costat de gegants i 
mitjans (fig. 1 1 ) .  

Espiga gran.-Aquesta espiga és la que presenta les anteres 
més desenvolupades i en elles solament hem trobat, de la meiosi, 
ectadis de la divisió heterotipica. i quelcom de I'homotipica. La cito- 
logia és molt anormal, per la qual cosa s'ha fet dificil l'estudi i no 
en podem donar més que escasses dades. 

Dioisions heferotípica i homotípica.-En descabdellar-se els cro- 
mosomes sinizetics es forma simultaniament un fus corbat sobre el 
qual marxen lentament ais pols, amuntegats, els cromosomes que 
poden éssor univalents amb I'escissió equacional que correspon al 
primer tipus de c&14ules descrit quan parl&vem de  l'espiga mitjana, o 
una barreja d'univalents i bivalents i d'associacions telosindetiques 
cokplexes (vegeu lamina números 22 i 23). 

La mama es deu realitzar amb molta dificultat, com ho fa pre- 
vrure l'extraordinaria qualescencia de  les estmctures cromos¿imiques. 
Les anafases tamhé deuen ésser molt lentes i en arribar a la telofase 
es constitueixen unes masses picnotiques en les quals no es pot reco- 
neixer cap estructura, per la qual cosa la intercinesi no és apreciable. 
A partir d'aquest moment e l  citoplasma es parteix i en la díada es 
poden veure algunes manifestacions cromatiques, representatives de 
fenamens equivalents a la divisió homotipica. Aquesta divisió s'inicia 
prr una partició de les masses nuclears picnbtiquec, bastant irregular, 
que es desplacen molt lentament per constituir les tetrades. La divisió. 
correntment, avorta (vegeu lamina números 24 i 25). 

Es interessant assenyalar la vida Ianguida de les c&l4ules que en- 
voltsn les anteres i d'una manera molt especial les de tapís que pre- 
senten molt accentuada la piciiosi nuclear. 

En forca sacs poUínics trobem grans de  pol.len semblants als des- 
cnts en l'espiga mitjana. 

Interpretació i discussió dels resultats 

Els fenomens de citomixi observats en les cellules mares dz  les 
anteres en període premeiotic és  probable que s'originin per un des- 
equilibri fisiologic que podríem qualificar d'insuficiencia endocrina. 
Hem defensat nosaltres que les c&llules de  tapís, que estan en contacte 
immediat amb les sexuals, tindrien, a més del paper nutritiu que els 
és  reconegut en fisiologia vegetal, una funció més important si hi cap, 
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la de regular el períodé meibtic amb els productes d e l  seu metabo- 
lisme, tal com sembla deduir-se pel comportament d'aitals elements 
que es divideixen nuclearment en els moments que precedeixen la 

. iniciació de la meiosi; aquesta divisió és isocrbnica per a totes les 
cellules del mateix sac~pol.línic. En les anteres afectades ~ e l s  trastorns 
de citomixi, quasi srmpre observem ,una multiplicació nuclear de les 

. c&llules de tapís retardada en relació als sacs pollínics que no pre- 
senten alteracions, motiu pel qual seria plausible la interpretació pre- 
cedent. 

Durant la profase heterotípica, les ce1lules mares del pollen ofe- 
reixen imatges evidents de parasinapsi. Hem vist aparellar-se i fusio- 
nar-se completament els fils IeptotOnics al principi de la profase, i 

.encara que el nombre de fils presents en les ce1lules dludides en 
aqurst moment de conjugació no es pot determinar amb certesa, al 
temps d'emergir els cromosomes del cabdell sinizetic es pot veure 
arnb sorpresa que el nombrc d'univalents metafhsics és  sempre di- 
ploide, no pas haploidr, nombre exigit per la hipotesi que les estruc- 
tures dobles són bivalents pioduits per la conjueació de fils que repre- 
senten cromosomes complets, no pas univalents compostos de meitats 
de cromosomes dividits en les telofases precedents. 

En el tipus meibtic en que les metafases solament presenten uni- 
valents, aquests es divideixen longitudinalment i les meitats se separen 
en I'anafase de la divisió heterotípica, en lloc de fer-ho en l'homo-, 
típica. a causa de no haver-hi bivalents a reduir; aquesta divisió 
equacional representaria la ieparació dels fils leptot&nics individuals 
que es varen unir al principi de la  profase, fet que per altra part 
recolzaria el punt de vista que alt;es autors han defenset sobre la 
interpretació dels primers estadis de la sinapsi. 

El fet de trobar un nombre d'univalents fugitius en la metafase 
heterotípica es pot interpretar com una variable inducció de1 medi 
sobre el citoplasma que Ibgicament s'acusaria per una regulació gra- 
dual de les afinitats cromosomiques. El nombre de cromosomes afec- 
tats (da O a 14) i la circumst&ncia exFepcional que entre ells hi ha 
algun bivalent telosindetic, fan molt probable' que els univalents aber- 
rants pttrtanyin al complement patern: 

El dimorfisme citolbgic observat en les ~ & ~ l u l e s  mares durant la 
meiosi. ja hem insinuat que fóra determinat per variacions físico- 
químiqiles induides pel medi. El factor desencadenador seria sens 

dubte la temperatura que obraria impedint la tilosíndesi i afavorint la 
divisió equacional. 
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En defensa d'aquest suposit podem aduir els nombrosos treballs 
experimentals sobre la influencia de la temperatura damunt la meiosi 
(Nishiyama 1928, Shimotomai 1927, Takagi 1928, Mol 1923 i 1928, 
Heilborn 1930), on es prova que les temperatures anormals tindrien 
una acció netament pertorbadora de la sinapsi, la qual seria debilitada 

o anullada. 
E1s efectes de la temperatura no es limiten solament a dificultar 

la síndesi, sinó que a més inhibeixen -com també ho ha demostrat 
Bleier (1930)- la segona divisió i asseguren una duplicació cromo- 
somica als gimets, base fonarnental de la tetraploi'dia. 

L'altre tipus de meiosi arnb telosíndesi, menys afectat pel medi, 
no coincideix exactament amb la citologia observada prr altres autors 
en híbrids pentaploides semblants (Percival 1930), ja que en l'estudiat, 
a més del bivalents telosindetics hi veiem associacions de trivalents 
que poden constituir encara associacions més complexes, octovalents, 
integradesper 21 o 22 cromosomes que se separen abans de consti- 
tuir-se la metafase. Aquest grup de cromosomes nosaltres 13interpre- 
tem com a zlements del complement maternal, Aegilops, al sual se 
suma probablement un haploide del mateix origen ancestral provinent 
de Triticum uulgare. El complement patern, d'origen Triticum, forma 
també un nombre variable de bivalents telosindetics, que amb els 
univalents no aparellats, constituir; I'altre grup ben definit, sobretot 
quan l'observació es realitza en ce'lules de fusos quadripolars. 

Les observacions realitzades sobre les agrupacions telosindlitiques 
han permes posar en clar que 1'autosínde.si e; pot donar com a certa, 
no solament pel que fa referencia a l'accentuada repulsió dels supo- 
sats grups paternals, sinó perque la trisomia observada en el grup 
de 21 a 22 cromosomes és sempre constant i denota que hi l?a tres 
haploides afins. Per altra banda, I'autosíndesi ja ha estat ben estu- 
diada en hibrids interespecífics per altres autors (Simonet, 1935). 

La citologia de l'espiga gran assoleix un caire francament pato- 
Iogic, per la qual cosa creiem que en aquest cas les pertorbacions han 
traspassat els llindars de comgiatibilitat fisiologica. pel fet de recaure 
la meiosi en espiguetes retardades i gairebé sempre avortives. 

Conclusions 

1.' Les imatges citolbpiques observades en la moiosi de I'hibrid 
pentaploide investigat ofereixen indubtables manifestacions de la in- 
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fluencia termica en col~laboració amb la manca d'humitat i condi- 
cions desfavorables del sol. 

2." Aquestes influhncies es denoten ja en iniciar-se la meiosi e n  
que observem fenomens de citomixi que ens pensem que es podrien 
originar a conseqühncia de pertorbacions desequilibradores del ritme 
cariocinetic de les cellules de tapís de les anteres, que semblen tenir 
una influ&ncia reguladora de la meiosi. 

3 .  La rneiosi de les c&llules maresde I'híbrid presenta un.dimor- 
fisme citolbgic caracteritzat per dos tipus cellulars ben definits que es 
troben. aproximadament en la mateixa proporció : 

a )  Chllules . amb formaoions telosindetiques on es  troben biva- 
lents, trivalents i agrupacions méS complexes que constitueixen octo- 
valcnts. Les agrupacions esmentades serien autosindhtiques i establi- 
rien Ia separació dels cromosomes d'origen maternal, amb els origi- 
niriament provinents de Triticum que se situen a la nietafase, bivalents 
i univalents, mrntre que les c rime res se separaren aberrantment en 
constituir-se el fus. Els bivalents telosindetics, en nombre d e  I a 5, 
es redueixen a l'ensems que els univalents es dispersen cap- als pols. 
Els cromosomes així separats, excepte els bivalents telosindetics i 
alguns univalents que es divideixen en arribar als pols, els altres ro- 
manen sense dividir-se i dificulten la segona divisió que, per aquesta 
causa, resulta també molt aberrant i es constitueix en últim terme un 
nombre variable de cellules amb contingut també variable de cro- 
mosomes. 

b) C6llules en que, destruida la sinapsi, trobem exclusivament 
univalents en nombre diploide que s'agrupen en la metafase hetero- 
típica a excepció d'un nombre variable compres entre O a 14 que es  
dispersen cap als pols. Els univalents metafisics i. els dispersos ja 
mostren establerta la fissura .equacional. La primera divisió separa 
normalment les cromatides drls univalents i es constitueixen c6'lules 
filles amb un nombre de cromosomes, per bé que variable, molt pro- 
xim al diploide. Generalment la segona divisió és  avortiva. 

4." Les dades de  les conclusions anteriors provarien que les 
condicions de medi anormals poden repercutir sobre la vegetació d: 
les plantes híbrides modificant llur metabolisme ceUular de tal manera 
que en destruir-se la sinapsi és encara possible l'aparició d'un meca- 
nisme de regulació cromosomica que permeti ectablir normalment la 
tetraploi'dia dels híbrids, que asseguraria amb l'equilibri cromosomic, 
la perpetuació hibrida. 
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N . O  1. - Metafase heterotipica on Iieni comptat 33 cromosomes equatorials i 2 CEO: 

mosomes aberriints ja reparats als pols. 

N ; O  2. - Els croinasomes teloiindetics forriiant agrupacions tal com surten del 
cabdell sinidtic per tal $emigrar als pols. 

N.OE 3, 41 5 i 7. - iMetafases heterotípiques on es veuen bivalents telosindAtics en 
nombre variable i i'anell d'univalents; a I'enscms, als pols es poden observar 
estructures complexes. Eii 4 i 5,  dues enfocades de la mateixa cel.lula, on, a 
més de tres telasindetics, hi veiem un bivalent telosindetic despiafat, i a la  
dreta, junt a la metafase, un bivalent parasindetic. 

N,"' 8 i 9. -C&l.lules amh dos fusos (quadripolars). En 8, un dels fusos es t i  carbat 
i arramblar a la zdna prbxima a la membrana cel'lular i presenta 22 cromoso- 
mes repartits per tota la l l a rpda  i entre Ics fibres de  manera que forma agru- 
pacions complexes, mentre que I'altre fus presenta els 13 cromosomes en 
metafasq un d'ells, telosindetic, En 9, els fusoc estan més separats i en les 
metafases es poden apreciar agrupats els cromosomes de  diferent origen 

' paternal. 

N."V0, 11 i 11. - Metñhse heterotípica en quesolameni hi ha univalents. Observeu 
els univalents aberrants en marxa cap als pols i els znetafiisics; en 1 0  i 11, 
aquests es mostreii escindits; en 12, formen anells mes o menys estirats. 

N.Oi 6, 13, 14, 15 i 18. -Diversos moments de  I'anafase heterotípica quan solament 
hi ha univalents. Vegeu com les cromatidei manten normalment als pols on 
es traben amb les dels univalents aberrants. Hi ha canos;corn en 6, en que 
alguns univalents aberrants es perden en ple citoplasma. Es pot veure també 
un univalent en forma d'anell desplacat de  la iiietafase quan ja havia comen- 
$ a t a  sepa& elr camponents. 

N.Os 16 i 17. - Telofases que inostren al costat dels giups de cromñtides anafisi; 
ques, altres agrupacions prbximes, originades per les cromatides dels univa- 
lents aberrants. Vegeu el septe per on es produira la divisió cel'lular. 

N.O 19. - Telofase tripolar. 

N . O  20. - Telofase quadripolar. 

N," 21. - Tria<ln cel'lular originada coin a conseqü~ncia #una cariociiiesi tripolar. 

N: 22. - Anafase heterotípica molt aberrant, observada a les anteres de l'espiga 
gran. Observeu la forma coibada del fur i els cromosomes amuntegats for- 
mant masies quaiescents. 

N." 23. -Final de  I'anafase que dóna idea de la lentitud amb que se separen elc 
cromosomes. 

N.O 24. - Telofase heterotipica i formació del sepie per on s'ha de dividir la c&l.!ula. 

N.O 25. - Diridn cel,lular que inostra agrupacions cramitiques picnOti'ques que 
simulen una segona divisid avortada. 
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Augrnent: Makan 1 x obj. apocromatic 2 ,V X acular periplan. 8. Leitz 
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RESUMEN 

El autor hace un estudio citológieo sobre 1$ formación del ,polen en un híbrido 
Aegilopa ítr¡uncinlh>) (n= 14) x Trilieum uulgore, var. sntiuum (n=21), bajo con- 
diciones de medio anoimales, y llega a las siguientes conclusiones : 

Las imágenes citológicas observadas en la meiosis del híbrido pentaploide inves- 
tipado, ofrecen manifestaciones indudables de la influencia térmica en  coleboraeión 
con la fhlia de humedad y condiciones desfavorables del suelo. 

Estas influencias se presentan al principio de iniciarse la meiosis e n  que se obse,r. 
van fenómenos de citomixis, que cree el autor que podrían originarse a consecuencia 
de perturbaciones desequilibiadoras del ritmo cariocinkico de las células de tapiz 
de las anteras. que parecen tener una influencia reguladora de la meiosis. 

La meiosis de las células madres del híbrido presenta un dimorfismo citológico 
cahcterirsdo por dos tipos celulares perfectamente definidos que se encuentran casi 
en la misma proporción : 

h )  Células con formaciones telosindéticas en donde se encuentran bivalcntes. 
trivalentes y agrupaciones más complejas, constituyendo octovalentes. Estas agrnpacio- 
nes serían autasindéticss y establecerían la reparación de  los cromosomas de origen 
maternal, can los originariamente procedentes d e  Triticum, que se sitúan en la meva- 
fase. bivalentes y univalentes, mientras las primeras se separan aberrantemente al 
constituirse el huso. Los bivalentes telosindéticos, en número de I a 5. se iediicen al 
mismo tiempo que los univalentes s e  dispersan hhcia los polos. Los cromosomas así 
separados, excepto los bivalentes telosindéticos y algunos univalentes que se dividen 
al llegar a los polos. los restantes permanecen sin dividirse y dificultan la segunda 
división. que por tal causa resulta también muy aberlante, constituyéndose. en último 
término. un número variable de eélulas conteniendo tambiCn un número variable de 
cromosomas. 

b) Células en que  por h a b c r ~ ~  destruido la siriapris, se hallan constituídas ex- 
clusivamante de univalentes en número diploide. que se hgrupan en la metafase 
heterotipics, B excepción de un número variable comprendido entre O y 14 que se 
dispersan hacia los polos. Los univalentee metafásicos y los dispersos muestian ya 
establecida lb hendidura ecuacional. La primera división separa "ormalmente las 
cromatidas de los ~ ~ i v a l e n t e s ,  Constituyendo +lulas hijas con un número de cromo- 
sarnas variable. pero muy cercano. al diploide. Ccneralmente. la segunda división 
es 'abortivi. 

Tdas estos datos demostrarían que  Iss condiciones de medio anormales p e d e n  
repercutir sobre la veseración de les plantas hibridas, modifidando el metabolismo celu- 
lar de tal manera que al destruirse la sinapsis es aún posible la aparición de un me- 
canismo de regulación cromosómics que eshblecei normalmente. la tetia- 
ploidía de los. híbridos. asegurando can elln el equilibrio cromosómico y la perpe- 
tuación híbrida. 

SUMMARY 

The author rnekes a cytological study on the forrnation of the pollen in n 
hybrid Aegilops (triunciolir?) (n=14) x T~iticum uulgore, ver. satioum (n=21). 
in nbnormal conditions of medium and arrives a t  the following coneiusions : 

The cytdogial images observed in the meiosis of the pentapfoid hybiid investi- 
gated offer indubitable manifestations of thermic influence in colhboiation wiih 
the want of humidity and uiifavouiable conditions of the soil. 

These influencei present themselves st the beginning of the initiation of the meiosis 
in which phenomena cytomiaia are observed which the author believes might b e  



orisinated as a consequence of unbalancing perturbktions of the karyokinetic rhythm 
of the tapetum cells af the anthers, which seem to have a regulating influence of the 
meiosis. 

The rneiosis of tbc rnothcr cells of the hybrid prisent a ~ytdogical dcmorphiam 
~haract~r ized by two perfectlr defined cellular types which are found in elrnost the 
aame proportion : 

a) Celle with telosydetickl formations in which one finds bivalents. trivalents 
and more eomplex clusters conitituting octovalents. These clusters would be auto- 

'qndetical and they would enablish the separatian of the chromosomes di maternal 
origin wirh those proceedins originally from Tnticum ~ h i ~ h  are situated in the 
mtaphase, hivalents and univklents, whilst the first are separated in aberrational 
fashion on the spindle being constituted. The telosyndetieal bivalents. from 1 to 5 in 
number are reduced at. the same time as the univalents are dispersed towards the 
poles. The chromosomes so separated. except the telosyndetical bivalents bnd some 
univalents which are divided on arrivinq at  the poles. do  not divide up and render 
difficult the secand division which for this reason turns out to be very aberrational 
also. a veriable numher of cells heing finally constituted which also contain a variable 
number of chromosomes. 

b) Cells in which owins to the synapsis having been destroyed. are found 
constituted exclusively of univalenta diploid in numbei which are clustered in 
the heterotypical metsphsse with the exception of n $a~iable number reng- 
ins between O and 14 which %re dispersed towards the The metaphsse univa- 
lents and those dispersed show the equational split aiready established. The first 
d'ivisian separates in a normal fashion the chiomntids of the univelents c~nptituting 
daughter celts with a variable number of chromosomes but very nqar to the diploid. 
The secand division is generally abortive. 

Al1 these data would seem to demonitrate that the ebnormal conditions of me- 
dium may act prejudicially on the vegetstion of hybrid plants madifying the uillu- 
lar metaholism in such a way tkat on the synapsis being destroyed the apparition of a 
chromosomal resulating meckanism is still possible which permits the normal 
tablishment af the tetraploidy of the hybrids. insuring witb it, chromosomal equili- 
brium and the hybrid perpetuation. 


